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EXECUTIVO:
ESTUOOSVISANDO
""efEtf:1~IGO
TRIBUTÁRIO
DO MUNICÍPIO,
OBJETIVANDO
CONCEDER
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU AOS PORTADORES DE
NEOPLASIA MALIGNA.

Senhor Presidente,

Com base no art. 255 do Regimento Interno desta
Câmara, indicamos ao Executivo,
através do seu setor
competente,
realizar estudos visando encaminhar a esta Casa,
projeto de lei alterando o Código Tributário do Município,
objetivando
conceder isenção do pagamento de IPTU aos
munícipes portadores de neoplasia maligna.
JUSTIFICATIVA
Em diversas cidades do Brasil, o portador de
neoplasia maligna tem o direito de solicitar isenção do pagamento
do IPTU junto à Prefeitura de sua cidade.
Para ter direito ao benefício, é necessário que haja
legislação específica, razão pela qual solicitamos o envio de
projeto de lei a esta Casa, a fim de conceder a citada isenção,
sendo de grande relevância financeira para as pessoas acometidas
por tal enfermidade.

Sala "Pereira Filho", 10 de dezembro de 2018.

Carlos Albe
res da Silva
Ve eador
ssv

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
Administração

2017/2020

LEI N° 2288, DE 21 DE JUNHO DE 2018.
"Dispõe sobre a divulgação dos direitos da
pessoa portadora de neoplasia maligna."
O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 Divulgar-se-ão informações sobre direitos da pessoa portndora de
neoplasia maligna por meio de:
0

I - afixação de cartazes, em todos os estabelecimentos de saúde, em local visivel, e
11 - no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal.

Art. 2° A divulgação far-se-á sob o título "Portador de Neoplasia Maligna - Câncer
conheça seus direitos" e conterá menção aos seguintes direitos:
a) Aposentadoria por invalidez;
b) Auxilio-doença;
c) Isenção do Imposto de Renda na aposentadoria;
d) Isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializndus (IPI) na compra de veiculas
adaptados;
e) IsençãÇl do Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores (IPVA) para
veículos adaptados;
f) Quitação de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH);
g) Saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
/'
h) Saque junto ao Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Assistência
au Servidor Público (PASEP);
i) Benefício de prestação continuc:da da LE:iOrgânica de Assistência Social (LOAS);
j) Cirurgia plástica reparê.dora de mama;
k) COllcessão de renda mensal vitalícin;
I) Andamento processual prioritário no Poder Judiciário;
m) Pre~erência junto aos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC);
n) Fornecimento de medicômentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e
o) Isenção de IPTU, nos termos da Lei Municipal. (P,u.,'-"~.i r-;",,,'l. l.C...•7)
Ar!. 3° Esta Lei entra em vigor trinta dias da dnta de sua pub!icnção, revogandose as disposições em contrário.
PRE:=EITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLlS, em 21 de junho de 2018.

CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada ;lO Serviço de Expediente e Patrimônio da Secretaria Municipal
de Administração, em 21 de junho de 2018.
MARIA DE FÁTIMA MOURA CASTRO RAHf\L
Secretária Municipal de Administração
AVENIDA MARGINAL MARJA CHICA. 1400 - TEL: (18) 3654-2500 - CEP: 16.300-005 - PENApOLlS-SP

,

Instituto Oncoguia
Direitos dos Pacientes

Isenção do IPTU
• Equipe Oncoguia
• - Data de cadastro: 30/1 012015 - Data de atualização: 30/06/2016

o que é o /prU?
o IPTU

(Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana) é um tributo municipal que
incide sobre a propriedade, o dominio útil ou a
posse de bem imóvel localizado na zona urbana
do municipio.

o paciel/te

com câl/cer tem direito à isel/ção

do/prU?
Não existe uma legislação de alcance nacional
que garanta isenção do IPTU para pessoas com
determinados tipos de patologia. Como se trata
de um imposto municipal, alguns municipios já
possuem legislação garantindo a isenção do
IPTU para paciente com cãncer, pessoas com
deficiência ou idosos. O paciente deverá se informar na Secretaria das Finanças do seu municipio sobre
a existência desse direito.

o mllllicípio oI/de eu moro I/ão possui legislaçtio garal/tindo ao paciel/te com câncer
/pro. O que é possivel ser feito para criar uma lei que garal/ta esse direito?

Ii

isel/ção tio

Na maioria dos municipios onde hoje há legislação garantindo a isenção do IPTU para pacientes com
determinadas doenças graves, esse direito só foi conquistado a partir da luta de pacientes e ONGs, que
pressionaram seus legisladores a criarem esse beneficio. Assim, pacientes e ONGs devem mobilizar
seus vereadores e prefeitos a legislarem sobre essa matéria.
Pensando nisso, o Núcleo de Advocacy do Instituto Oncoguia criou a Iniciativa pela Isenção do IPTU
para Pacientes com Cãncer, que incentiva e auxilia a sociedade a requerer este direito nos municipios de
todo o pais.
Observações

• Entre em contato conosco pelo telefone 0800 773 1666 caso haja lei na sua região que garanta o
direito à iscnção do IPTU. Assim, podcremos divulgar essa informação ncsta sessão, ampliando o
acesso dos pacientes aos seus direitos.

Legislação
Ananindeua/PA

- Lei n° 2.746, de 27/10/2015 - Isenta do IPTU o munícipe contribuinte, cônjuges c/ou

..

filhos dos mesmos portadores de câncer, AIDS e insuficiência renal crônica .
Atibàia/SP - Lei complementar 280/98 (Art. 41. VI) - Iscnta do IPTU os imóveis utilizados como
residência do proprietário, quando o mesmo. ou seu cônjuge, for portador de algumas das moléstias
graves, entre elas a Neoplasia Maligna (cânccr), arroladas nas patologias objcto do inciso XIV do art. 60
da Lei Federal na 7.713/1988.
Campos do Jordão/SP - Lei n° 3.426, de 19/4/201 I -Isenta do IPTU pessoas com câncer, Aids e
insuficiência renal crônica.
Estância Velha/RS - Lei n° 1.641/20 I O - Isenta do IPTU os portadores de HIV e câncer.
Marília/SI' - Lei Complementar na 158, de 29/12/1997 (Art. 185 A) -Isenta do IPTU aposentados,
pensionistas, idosos e o proprietário deficiente ou que tenha sob sua dependência direta pessoa
deficiente, fisica ou mental.
Rio de Janeiro/lU - Lei na 1.955, de 24/3/1993 (art. 61, inciso XXIII) - Isenta do IPTU pessoas com
deficiência, aposentados ou pcnsionistas com mais dc 60 anos.
Santana de I'arnaíba/SP - Lci n° 3144/2011 -Isenta do IPTU portadorcs de AIDS, neoplasia maligna
ou doença declarada como infecto-contagiosa, com regras sobre as características do imóvel a serem
observadas na legislação.
São Bento do Sul/SC - Lei n° 3.437, DE 10/10/2014 -Isenta do IPTU as pessoas portadoras de
neoplasia maligna (câncer) e scus dependentes.
São Miguel das Missõcs/RS - Lei n° 1.985/2010 .. Isenta do IPTU aposentados, maiores de 60 anos e
pessoas com doenças gl aves.
0

São Paulo/SI' - Lei n" 11.614, de 13/7/1994 - [senta do IPTU aposentados, pensionistas e beneficiários
do Loas, com regras a serem observadas pela Lci na 15.889, de 5/11/20 I3.
Soroeaba/SP - Lei Orgânica de Sorocaba - (Art 84, S 30) - Isenta do IPTU portadores de doenças
graves que denca e doenças profissionais incapacitantes, desde que deferida a aposentadoria pela
inval idez por órgão da previdência social.
Teresina/I'I - Lei Complementar n" 3.606, de 29/1 2/2006 (art. 41 ,inciso V) - Isenta do IPTU pes,;oas
acometidas de câncer e Aids.
A informação contida neste portal está disponivel com objetivo estritamente educacional. Em hipótese
alguma pretende substituir a consulta médica, a realização dc exames e ou, o tratamento médico. Em
caso de dúvidas fale com seu médico, ele poderá esclarecer todas as suas perguntas. O acesso a
Informação é um direito seu: Fique informado.
O conteúdo editorial do Portal Oncoguia não apresenta nenhuma relação comercial com os
patrocinadores do Portal, assim como com a publicidade vciculada no sitc. .
:g 2003 - 2018 Instituto Oncoguia . Todos dircilOs resenados
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Lei Ordinária 3437 2014 de São Bento do Sul
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LEI N° 3437, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO E AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CONCEDER REMISSÃO DO IPTU ÀS
PESSOAS PORTARDORES DE NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER),
SEUS DEPENDENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de São Bento do Sul aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. l' Será concedida isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano. IPTU • ao contribuinte, quando
o mesmo, ou membro de sua família, seja comprovadamente portador de neoplasia maligna (câncer),
com renda familiar de até 03 (três) salários minimos vigentes no Pais.

S

1° Para efeitos do disposto do caput, a família é composta pelo requerente, o conJuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

S 2° A

isenção somente será concedida a um único imóvel que esteja sendo utilizado como residência
do portador da neoplasia maligna (câncer), independente de seu tamanho.

S 3°

A isenção somente será concedida relativamente ao imóvel que não possua débitos perante o
Municipio de São Bento do Sul.

S 4° A qualquer momento poderá o Municipio de São Bento do Sul, por seus órgãos, promover
verificação da veracidade dos fatos, documentos e informações prestadas pelo contribuinte e,
verificando qualquer situação que considere irregular, promoverá a imediata suspenção do benefício,
inscrevendo o contribuinte em débito com as correspondentes penalidades tributárias, resguardando o
direto de defesa e contraditório.
Art. 2' O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder remissa o do Imposto Predial e
Territorial Urbano.
IPTU • ao contribuinte, quando o mesmo, ou membro de sua família, seja
comprovadamente portador de neoplasia maligna (câncer), com renda familiar de até 03 (três) salários
mínimos vigentes no País.

S

1° Para efeitos do disposto do capul, a família é composta pelo requerente, o conJuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

S 2° A remissão

somente será concedida a um único imóvel que esteja sendo utilizado como residência

do portador da neoplasia maligna (câncer), independente de seu tamanho.

S 3° A

remissão somente será concedida relativamente ao imóvel que não possua débitos perante o

Município de São Bento do Sul.

S

4° A qualquer momento poderá o Município de São Bento do Sul, por seus órgãos, promover
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se

.verificaÇão da veracidade dos fatos, documentos e informações prestadas pelo contribuinte e,
verificando qualquer situação que considere irregular, promoverá a imediata suspenção do beneficio,
inscrevendo o contribuinte em débito com as correspondentes penalidades tributárias, resguardando o
direto de defesa e contraditório.
Art. 3°

Para requerer os beneficios de que trata a presente lei, o titular do imóvel deverá:

I - Fazer o requerimento junto à Secretaria Municipal de Finanças solicitando o benefício, apresentando
os seguintes documentos:

a) laudo médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo diagnóstico expressivo
da doença acometida a qualquer dos membros de sua família;
b) declaração afirmando, sob as penas da Lei, que o membro da família acometido da doença reside
no imóvel objeto do pedido do benefício, e que a renda familiar não ultrapassa o valor correspondente
a 03 (três) salários mínimos vigentes no País;
c) cópia de documento de identidade com foto do Requerente;
d) cópia da imagem cadastral do carnê do imposto do imóvel.
Art.'. Os beneficios de que trata a presente lei, quando concedidos, serão válidos para o exercício
financeiro correspondente.
O pedido dos benefícios de que trata a presente lei deverá ser protocolado na Secretaria
Municipal de Finanças até 60 (sessenta) dias após o vencimento da parcela única do imposto.
Art.5"

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do exercício de
2015, revogando-se as disposições em contrário.
Art.6°

São Bento do Sul, 10 de outubro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Data de Publicação no Sistema LeisMunicipais: 21/10/2014
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DISPÕE SOBRE A CONCESsAo

DE ISENÇAo

TRIBUTÁRIA

E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
Lei n" 1.'155. de 24/3/1'193

Art. )" - O Art. 61 da L 691. de 24 de dezembro de 1<)84. fica aerescido dos seguintes incisos e
parágrafos:

"Al'I. 61 -

.

XXIII - o contribuinte,

COI1l

mais de sessenta

anos aposentado

mensal total de até dois salários mínimos. titular exclusivo
sua residência,

COI11

seu falecimento,

área d~ até oitenta melros quadrados,

pensionista,

Oll

com renda

de um Í1nil:u imóvel, utilizado

para

{) direito ü isenção após o

persistindo

desde que a unidade continue a servir de residência ao cônjuge supérstite e que

seus ganhos mensais sejam iguais ou inferiores a dois sal~rjos mínimos;
XXIV - u contribuinte

titular de imóvel alugadu a apuscntauo

inciso anterior. cujo locatário cllmpruvadamcnte
XXV - os imóveis
integração

ocupados

a pessoas

portadoras

pública por legislação
uma ou a diferentes

*

Nüo didc

l)" -

companheiros
aposentado

por entidades

ou pensiunista

nas comli~'ões do

nele resida há pelo menos um ano:
e associaçües

de deficiência.

representativas

sem fim lucrativos

de apoio

e declaradas

e de

de utilidade

federal. estadual ou municipal. cujas atividadcs estcjam eorrclaeionadas

õ.Íreasde deficiência

física, sensorial. mental ou orgânica.

o bt.'Ilt.'lkiu previsto

no inciso XXJII a co.litulalitlade

(a11. 226.

*

ou pensionista.

3"'. da Constituição

Federal),

desde

que

a

entre cônjuges
qualquer

a soma dos ganho:\ mensais de ambos não ultrapasse

deles

ou
seja

dois salários

mínimos e nenhum deles seja titular de outro imóvel.

* 10 - Persiste
falecimcllto

com o direito à iscnção dc que trata o inciso XXIlI () tilho menor. quc. após o

do titular

uo im(lvel,

cuntinue nelt.. residindu. tenha renda mensal inferiur uu igual a

dois salários mínimos e não seja titular de outro imóvel.

* 11 - A

isenção tributária.

de que tl"(lta u inciso XXIJI, fi•.:a C'stentliJa ao deficiente

por esta razão recebe henefício
desde

qlh.:

possua apenas

UI11

de um sJlário

imóvel c este seja o

Ar\. 2" - Fica alterado o inciso XI do

Alt.

mínimo de qualquer
sC'u

instituto

físico l.}ue

de previdência,

domicílio."

61 da L 691. dc 24 de dezembro de 1984. que passa a

ter a seguinte redação:
"Al'I. 61 XI -

ti

.

lÍnico im6vcl

considerado
Acron5utíca.

o que tenha participado
da Marinha

promitente-comprador.
direito

de propriedade

~Iisenção

de Guerra

de cx-colllbatenh:
de operações

Glh:rra Mundial.

bélica~ como integrante

ou da !\.larinha

cessiunó.Írio ou usufrutuário

da Segunda

Men:antc.

inclusive

assim

do Exército.

da

o de que

S('j~l

vitalício, enquanto nele residir. persistindo

u

ainda que o titular .....
enha a falecer, desde que a unidade continue servindo de

residência

à viúva c/ou ao filho menor ou inválido, como tamb~1l1 à concubina

tenha vivido pelo prazo mínimo compronuJo de três anos seguidos.
como dependente

regularmente

que com ele

ou que seja reconhecidJ

inscrita perante o úrg~o a que esteve vinculado

o titular;" Ver

t6píco

Art

3" - O Art. 97 da L 691. de 24 de dezembro de 1984. lica acrescido do seguinte inciso: Ver

"AI1. Y7 -

.

referidos nos inciso' XXIlI. XXIV,'

V - os contribnintes

XXV c ~~ yo, la e II do Arl. 61 dest,

Lei."
Art. 4" - O An. 105 da L 6Y I. de 2<1de dezemhro de IYH4, tica acreSl'ido do seguinte inciso: Va
lúpil.:O

"An.

lOS -

.

IV - os contribuintcs

referidos nos incisos XXIlI. XXIV, XXV e ~~ 9°,10 e 1I do Arl. 61 desta

Lel.. "

Art. 5" - Os imóveis residenciais localizados em favelas. corH área não supcJlor a sessenta
metros quadrados.

serão tributados

para efeito (k rPTU em no máxiIlH).

0.8 (oi tu décimos)

Unifs.

Parügrafo lJnico - O órgão de dil('ito da Prefeitura prol1lo\'cd o recadastramento dos imóveis
situauos nus locais a que "e retcrt~(:slc artigu.
Art.

()" - Ficam

e.xcluítlos

os créditos

tribllhirios

para UIlI mesmo

imobiliária.

cujos lan~'amentos de Jmpo.\to Predial e Territorial

e LimpezJ

PlIhlic4t e Taxa de IluminaçJ.o

Pública. somados,

Unif, gozando o sujeito ra~;:-.ivo,neste caso, do bcnclkio

* }" - O benefício

exerdcio

e insl:ri~'ão

Urbano. Taxa de Coleta de Lixo
st'jam iguais

ou inferiores

a uma

d~ isenção.

que tratJ o caput ,:rsll: artigo somente ser£1con..:cdido ao propriet;jrio

de um

ünit.:u imóq,"1.

* 2" - O Poder

EXecutivo enviará aos çontribuintes

contemplados

pelo capul () mesmo modelo

d~ docllm~nto ou guia adotadn para pag,lInenlo regular. lanç:.tndo a mensagelll "ISENTO P01~
FORÇA DO ART .... DA LEI N° ..." tnúmero do artigo e n(1I11cro ua prt"sente
Arl.

7'1 -

O r~odcr Executivo,

regulamento.,

especialmente

no prazo

til:'

LEI). Ver là~j<:lI

trinta dias. a contar da vigência desta Lei, cxpedir.í

no que se refere ü comprovação

das condições

necessália~

à

cl)lH.:r~sã{ldo brn~rÍl'io.
l)a.I-{lgrafo

Únicu - Na

~.egulamcnta~'.io.

propriedade

d~ pessoa portadora

p~ra efeito

tributária

a imúvl'1 de

de <!eficiência. o Poder ExeclI~ivo estabelecerá

.os critérios d~

cara"':lc;nzaçJ.o e grau d~ dt;'1içiêllCi~1 para
preliminarmente

de

conCl'SSVO

o ,ColI~c1ho r\'hHlicip~ll de Defesa

isençãu

da

c.'<.c1usão tributâria.

dll:-' Oircito~

ouvindo

da PC'ssoa Portadora

de

Deficiêm;ia.

ArL S" - Esta Lei (,l1trarúem vigor na. data til: sua publicaçülI. revogadas as Jisposiçl?cS em
contr~íril).

CESAR MAIA

,.

LEI N° 3426, DE 19 DE ABRIL DE 2011.

QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA O PODER
EXECUTIVO CONCEDER ISENÇÃO DO IMPOSTO
PREDIAL E TERRITÓRIO URBANO (IPTU) ÀS PESSOAS
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO aprova, e o PRESIDENTEDA CÃMARA
MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, nos termos do disposto no Artigo S4, Parágrafo 72,
da Lei Orgánica do Município,

promulga a seguinte Lei;

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de Imposto Predial e
Territorial

Urbano (IPTU). aos contribuintes,

comprovadamente
Imunodeficiência

cônjuges e/ou filhos dos mesmos que

sejam portadores de Neoplasia (Tumor Maligno). Síndrome da
Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica, que tenham,

comprovadamente,

renda familiar d~ até 04 (quatro) saiários mínimos vigente no Pais.

Parágrafo Único - A isenção de que trata o caput será concedida somente para um único
imóvel do qual o portador da doença seja proprietário

ou responsável pelo recolhimento

dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente
familia, independentemente

como sua residência e de sua

do tamanho do referido imóvel.

Para ter direito a isenção, o requerente

deve apresentar cópias dos seguintes

documentos;
I - documento

hábil comprobatório

de que, sendo portador da doença, ou tendo cônjuge,

filho ou pais nesta condição, é o proprietário

do imóvel no qual reside juntamente

com sua

familia;
li - quando o imóvel for aiugado, contrato de locação no qual conste o requerente

como

principal locatário;
Iil - documento

de identificação

do requerente (Cédula de Registro de identidade (RG)

e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)e, qu~ndo o filho do proprietário
o portador da doença, juntar cópia da certidão de nascimento a fim de se comprovar a
paternidade

e/ou maternidade;

for

•

IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
V - atestado médico fornecido

pelo médico que acompanha o tratamento,

contendo:

a) Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);
1. Estágio clínico atual;
2. Classificação Internacional
3. Carimbo que identifique

da Doença (CID);
o nome e número de registro do médico no Conselho Regional

de Medicina (CRM).

A isenção do Imposto Predial e Territorial
contribuinte

Urbano (IPTU), não desobriga o

do pagamento das taxas.

Os benefícios de que trata a presente Lei, quando concedidos, serão válídos por 1
(um) ano, após o que deverá ser novamente requerido, nas mesmas condições já
especificadas, para um novo período de 1 (um) ano e cessará quando deixar de ser
requerido.

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão de débitos referentes ao
IPTU do Imóvel, de que trata o caput do Artigo 12, a partir da data do diagnóstico da
doença.
Esta Lei será regulamentada

As despesas decorrentes
próprias do Orçamento,

no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publícação.

da execução da presente Lei correrão

suplementadas

à conta das verbas

se necessário.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Campos do Jordão, aos 19 de abril de 2011.
IVO STRASS
Presidente
Publícado na Secretaria da Câmara Municipal de Campos do Jordão, nesta data. Campos
do Jordão, aos 19 de abril de 2011.

HAMILTON VICENTE FERREIRA
Chefe de Gabinete da Presidência
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ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.746, DE 27 DE OUTUBRO

DE 2015.

Dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU às pessoas que
especifica, e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA aprovou e eu, Prefeito Municipal
sanciono a presente Lei.
Art. 1º - Fica isento do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, o municipe
contribuinte,
cônjuges e/ou filhos dos mesmos que
comprovadamente seja portador de neoplasia (tumor maligno), Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida ( AIDS) e insuficiência renal crônica, com renda familiar de
até 04 (quatro) salários mínimos vigentes no Pais, proprietário ou possuidor de imóvel
residencial localizado no território deste Município.
Parágrafo único - A isenção de que trata o caput será concedida somente
para um único imóvel do qual o portador da doença seja proprietário ou responsável
pelo recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente como
sua residência e de sua familia, independente do tamanho do referido imóvel.
Art. 22 - O requerimento de isenção, assinado pelo requerente ou por
procurador devidamente constituído, deverá ser apresentado junto ao protocolo geral,
localizado na Prefeitura Municipal, acompanhado de:
I - Documento comprovando a propriedade ou a posse do imóvel:
a) matricula atualizada do imóvel, ou,
b) certidão dos registros imobiliários, ou,
c) contrato de compra e venda registrado, ou,
d) título de posse.
11 - Certidão emitida pelos Ofícios de registro de imóveis deste Município,
atestando a existência e quantidade, ou a inexistência de imóveis regístrados em
nome do requerente;
111 - Cédula de Identidade, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou

casamento;
IV - Comprovante de residência, tais como faturas de prestação de serviços
públicos, entre outros;
V - Comprovante de rendimentos do mês anterior ao do requerimento,
permitida a autenticação, mediante a apresentação do original, por servidor público
municipal junto ao protocolo geral da Prefeitura, ou declaração de pobreza;
VI - Declaração atestando, sob as penas da lei, que reside no imóvel objeto do
pedido de isenção, que não é proprietário de outro imóvel, e que a soma dos seus
rendimentos mensais não ultrapassa o valor correspondente a 04 (quatro) salários
mínimos;
VII- Última declaração de Imposto de Renda, ainda que Declaração de Isento;
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VIII - Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento,
contendo:
a) diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico); estágio clínico atual;
Classificação Internacional da doença (CID); carimbo que identifique o nome e número
de registro do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM.
~ 12 • No caso da propriedade ou posse do imóvel pertencer a mais de uma
pessoa, deverá ser considerada a soma dos rendimentos, e todos, individualmente,
deverão preencher os requisitos e apresentar a documentação exigida nesta lei.
~ 22 • No caso da propriedade ou posse do imóvel pertencer a mais de uma
pessoa que possua rendimento mensal, e que utiliza o imóvel como residência
habitual, deverá ser considerada a soma dos rendimentos dessas pessoas, e estas,
individualmente, deverão preencher os requisitos e apresentar a documentação
exigida nesta lei, porém, passa a ser de 05 (cinco) salários mínimos o limite de
rendimento mensal previsto no inciso VI deste artigo.
~ 32 • O apartamento e a vaga de garagem, ainda que registrados mn
matrículas distintas, serão considerados um único imóvel.
~ 42 • A única renda a ser verificada será a formal, não sendo admitida
nenhuma outra renda de origem informal ou subjetiva como parâmetro de
cumprimento do disposto no inciso VI deste artigo.
~ 52 • Se o imóvel objeto do pedido de isenção já estiver em nome do
requerente junto ao cadastro municipal, fica dispensada a apresentação dos
documentos elencados no inciso I deste artiÇJo.
~ 6º • Para imóveis integrantes de condomínios, o requerimento de isenção
deverá ser instruído com declaração emitida pelo sindico do condomínio,
acompar:hada de cópia da Ata da Assembleia que o elegeu, atestando, sob as penas
da lei, que o requerente utiliza o imóvel como residência habitual.
~ 72 • A documentação exigida nesta lei deverá ser presentada na sua forma
original, permitida sua substituição por cópia, desde que autenticada em cartório, ou
por servidor público municipal responsável pelo Departamento de Protocolo e
Expediente, ou por integrante da Comissão Permanente de Análise de Pedidos de
Isenção de Tributos Municipais, devidamente identificados.

Art. 32 - O requerimento protocolado será encaminhado a Comissão
Permanente de Analise de Pedidos de Isenção de Tributos Municipais, que após
vistoria, emitirá parecer conclusivo a respeito.
~1º. Constatado, na vistoria, que o imóvel não apresenta aspecto condizente e
correspondente à situação de carência apresentada pelo requerente, justificadora do
pedido, será elaborado um detalhado relatório, instruído com fotografias do local, que
poderá servir como fundamento para o indeferimento da isenção pretendida.
~ 2º . A Comissão terá prazo de 06 (seis) meses para concluir e emitir parecer.

2

m

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
GABINETE DO PREFEITO
Art. 4º - Deferido o requerimento de isenção e constatada, junto ao cadastro
municipal, divergência nos dados do requerente, ou do imóvel, os documentos
pertinentes serão encaminhados ao departamento competente para atualização.
Arl. 5º - Os beneficios de que trata a presente lei, quando concedidos, serão
válidos por 1 (um) ano, após o que deverá ser novamente requerido, nas mesmas
condições já especificadas, para um novo período de 1 (um) ano e cessará quando
deixar de ser requerido.
Art. 6º • A concessão de isenção de que trata esta lei tem caráter pessoal, não
gera direito adquirido e será anulada, observando o devido processo legal, caso fique
evidenciado que o munícipe beneficiado não preenchia, ou deixou de preencher, os
requisitos legalmente exigidos.
Parágrafo Único • O crédito tributário objeto de isenção irregular, será
atualizado monetariamente e acrescido de juros e multa moratória, e exigido na forma
da lei.
Arl. 7º • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA, 27 DE OUTUBRO DE 2015.

MANOEL CARLOS ANTUNES
Prefeilo Municipal de Ananindeua
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI COMPLEMENTAR

NO884, DE 8 FEVEREIRO DE 2018
Texto ComRilado

Autógrafo nO034/18. Projeto de Lei Complementar nO001/18
Iniciativa: Prefeitura Municipal de Araraquara
Concede isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano ao
contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e
que eSleja em tratamento; e dâ outras providências.
O Prefeito do Municípío de Araraquara, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de
acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão ordinária de 6 (seis) de fevereiro de 2018, promulga a
seguinte Lei:
Art. 1° A Lei ComRlementar nO 17, de 1° de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Art. 128-

A:
"Art. 128-A. Desde que cumpridas as exigências legais, fica isenta do imposto a edificação e seu respectivo
terreno pertencente a contribuinte que esteja ele próprio, seu cõnjuge, ascendente de primeiro grau ou descendente
de primeiro grau, diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e que esteja em tratamento decorrente da doença,
que comprove esta condição mediante laudo pericíal, desde que o imóvel cuja propriedade ensejou a ocorrência do
fato gerador do imposto seja o único pertencente ao núcleo familiar e nele resida.
Parágrafo único.
seguinte forma:

A isenção de que trata o 'caput'

deste Artigo será concedida

de maneira escalonada,

da

;_ 100% (cem por cento) de isenção para imóveis com valor venal até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
11- 75% (setenta e cinco por cento) de isenção para imóveis com valor venal de R$ 200.000,01 (duzentos mii
reais e um centavo) até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
111- 50% (cinquenta por cento) de isenção para imóveis com valor de R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um
centavo) até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
IV - 25% (vinte e cinco por cento) de isenção
(quatrocentos mil reais e um centavo)." (NR)

para imóveis com valor venal acíma de R$ 400.000,01

AR. ~o Para ter Elireita a iseA9ãa releriEla Aa art. 1~8 A Ela Lei GaffipleffieAtar AO17, Ele 1° Ele ElezeffiBra Ele 1997,
eriaEla ~ar esta Lei Gaffi~leffieAtar, a re~~ereAle Ele','ea~reseAlar eé~ias Elas se~~iAles Elae~ffieAlas:
Art. 2° Para ter direito á isenção referida no art. 128.A da Lei ComRlementar n° 17, de 1° de dezembro de
1997, criada por esta Lei Complementar, serão verificadas, pelo Município, as condições cumulativas descritas nos
incisos I a 111deste artigo e deverá o requerente apresentar cópias dos documentos mencionados nos incisos IV a VI
deste artigo: (Redação dada Rela Lei ComRlementar nO885, de 25 de março de 2018)
I ffialris~la Elaiffié"ei;
I - o imóvel objeto da isenção terá que estar cadastrado no Cadastro Fiscal Imobiliário do Municípío em nome
do requerente, seu cônjuge, ascendente de primeiro grau ou descendente de primeiro grau, conforme o caso;
(Redação dada Rela Lei ComRlementar nO885, de 25 de março de 2018)
11 sertiElãa Ae~aliva Ela saRéria Ele iffié'o'eis, EleffiaAslraREla ~~e a iffié'{el é a ~Aisa ~eReA6eRle aa A~6lea
faffiiliar;
11- o imóvel terá que ser o único cadastrado no Cadastro Fiscal Imobiliário do Município em nome do
requerente, seu cônjuge, ascendente de primeiro grau ou descendente de primeiro grau, conforme o caso; (Redação
dada Rela Lei ComRlementar nO885, de 25 de março de 2018)
III Ela6~ffiaAla 6affi~raBaléria Ele ~~e a re~~ereRte, se~ sêAj~~e, ass8Ra8Rt8 a8 ~riffiaira !lra~ a~ a8ss8Aa8Al8
Ele ~riffieira ~ra~, saAlarffi8 a sasa, r8siEla Aa iffié'o'81;

• 111 - o Município, através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, verificará "in loco" se o requerente e
sua familia.fazem uso do imóvel para sua moradia, conforme o caso. (Redação dada Rela Lei ComRlementar nO885,
de 25 de março de 2018)
IV - documento

de identificação

do requerente

(Cédula de Registro de Identidade - RG ou outro documento

hábil);
V - Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
VI - atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo:
a) diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);
b) estágio clínico atual;
c) Classificação

Internacional da Doença (CID);

d) carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Art. 3° A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a partir do benefício referido no art. 128-A da
Lei ComRlementar nO 17, de 1° de dezembro de 1997, instituido por esta Lei Complementar, não desobriga o
contribuinte do pagamento de demais taxas municipais.
Art. 4° O beneficio referido no art. 128-A da Lei ComRlementar nO17, de 1° de dezembro de 1997, instituido por
esta lei complementar, quando concedido, será válido por 1 (um) exercício fiscal e será gozado no exercício
subsequente ao da solicitação.

9 1° Após o gozo do beneficio por 1 (um) exercício fiscal, poderá a isenção ser novamente
mesmas condições especificadas no art. 2° desta Lei Complementar, para um novo exercício fiscal.

9 2°

requerida, nas

O beneficio cessará quando deixar de ser requerido.

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão dos débitos do imposto referido no art. 128-A
da Lei ComRlementar 17, de 1° de dezembro de 1997, a partir da data do diagnóstico, desde que o contribuinte esteja
ele próprio, seu cõnjuge, ascendente de primeiro grau ou descendente de primeiro grau, acometido por neoplasia
maligna (cãncer) e que esteja em tratamento decorrente da doença, que comprove esta condição mediante laudo
pericial, desde que o imóvel cuja propriedade ensejou a ocorrência do fato gerador do imposto seja o único
pertencente ao núcleo familiar e nele resida.
~ 1° !', remissãs se Ej~e trata este AFti~s será reEj~erisa isslasa s~ ssAj~AtsmeAte ssm s ~esiss se iseA\lãs,
mesiaAte ssm~rs"sr;;ãs AS ferms sss iAsisss I s VI ss sFt. 29 sests Lei.

9 1° A remissão de que trata este artigo será concedida mediante a verificação, pelo Município, das condições
cumulativas descritas nos incisos I a 111 e mediante a apresentação, pelo requerente, dos documentos mencionados
nos incisos IV a VI e suas alíneas do art. 2° desta Lei. (Redação dada Rela Lei ComRlementar nO885, de 2018)
9 2°

A remissão de que trata o 'caput' deste Artigo será concedida de maneira escalonada, da seguinte forma:

1- 100% (cem por cento) de remissão para imóveis com valor venal até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
11- 75% (setenta e cinco por cento) de remissão para imóveis com valor venal de R$ 200.000,01 (duzentos mil
reais e um centavo) até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
111 - 50% (cinquenta por cento) de remissão para imóveis com valor venal de R$ 300.000,01 (trezentos mil reais
e um centavo) até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
IV - 25% (vinte e cinco por cento) de remissão
(quatrocentos mil reais e um centavo).
Art. 6° As despesas decorrentes
próprias, suplementadas se necessário.

para imóveis com valor venal acima de R$ 400.000,01

da execução da presente Lei correrão á conta de dotações orçamentárias

AFt. 7° O wesesimeAts ~ara s reEj~erimeAts sss aeAensiss referisss AS aFt. 128 A sa Lei csmi3lemeAtar AO17,
se 1° se secemars se 1997, e AS aFt. 8° sesta Lei csm~lemeAtar, será re~~lameAtass ~sr ats SS cRefe SS E)(ee~tivs,
AS ~racs se e9 (sesseAta) sias a sSAtar sa eAtrasa em vi~sr sa ~reseAte Lei csm~lemeAtar.
Art. r Para obtenção dos beneficios referidos no art. 128-A da Lei Complementar n° 17, de 1° de dezembro de
1997, e no art. 5° desta Lei Complementar, o requerente deverá apresentar requerimento solicitando tal concessão, a
partir de modelo que poderá ser obtido na página da Prefeitura na internet www.araraquara.sp.gov.br.
ou a partir de

rElqoerimento redigido pelo interessado, sendo que para a concessão de cada beneficio (isenção ou remlssao,
1C0nformeo ca!lo) deverá ser feito um requerimento especifico. ,(~ção
dada Rela Lei Complementar nO885,~
2018) .
Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municlpio de Araraquara, aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito).
Edinho Silva
Prefeito Municipal
Donizete Simioni
Secretário de Gestão e Finanças
• Este texto não substitui a publicação oficial.

,.

., '

.

"

Prefeitum
,;~.,'

Mmicipal

de Arcos

Estado de MinasGerais

'M,

Rua GetUbo Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 1830666210001-50 - Email: atcosprefellllra@arcos.mg90.olbt

~

LEI MUNICIPAL

nO 2.779 -12/04/2016

PROJETO DE LEI

,"cONCEDE
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
PREDIAL
E
TERRITORIAL
URBANO
(IPTU),
SOBRE
IMÓVEL
\
/'-" :', /_ '.';' INTEGRANTE
DO PATRIMÔNIO DE PORTADORES
DE
DOENÇAS
CONSIDERADAS
GRAVES,
ELENCADAS
"
.,'
,-,~ESTA LEI, OU QUE TENHAM DEPENDENTES
NESTA
" " "A'~'AJ- bu'q/ue'rq'
u~ - CONDiÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

N.O~' :', \..;'.'

,1IQr,and

. \-;

.

I.

MASPM N." 104738/8

A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais,
aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica isento do pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) o imóvel que seja de propriedade e residência
do contribuinte, cônjuge e/ou filhos dos mesmos que comprovadamente
sejam portadores de doenças consideradas graves.
Parágrafo Único -Para fins da isenção de que trata o caput,
entende-se por doença grave as seguintes patologias:
a)

Neoplasia maligna (câncer)

b)

Espondiloartrose

c)

Estado avançado da doença de Paget (osteite deformante)

d)

Tuberculose

e)

Hanseníase

f)

Alienação mental

g)

Esclerose múltipla

h)

Cegueira

i)

Paralisia irreversível e incapacitante

j)

Cardiopatia grave

k)

Doença de Parkinson

I)

Nefropatia grave

m)

Síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS

anquilosante

ativa

----~-_.• -

'
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CGC: 16.306,662/0001-50.

Contaminação

- Cep 3558'-000 FOM (,7) 3359-7900
Emaíl: errosprefeltura@arcosmg,govbr

por radiação, com base em conclusão da medicina

especializada
o)
Hepatopatia grave
p)
Fibrose cística (mucoviscidose)
q)
As doenças crônicas relacionadas na Portaria do Ministério da
Saúde nO349, de 08 de agosto de 1996, sendo estas: doença genética
com manifestações clínicas graves, insuficiência cardíaca congestiva,
cardiomiopatia, doença pulmonar crônica obstrutiva, hepatite crônica
activa, cirrose hepática com sintomalogia grave, artrite invalidante,
lúpus,
dermatomiosite,
paraplegia,
miastenia
grave,
doença
desmielinizante e doença do neurônio motor.
0

Art. 2° - A isenção de que trata o artigo 1 será concedida
somente para um único imóvel do qual o portador da doença
considerada grave seja proprietário/dependente
ou responsável pelo
recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente
como sua residência e de sua família, independentemente do tamanho
do referido imóvel.
Art. 3° - Para ter direito a isenção,
apresentar cópias dos seguintes documentos:

o requerente

deve

I _ documento hábil comprobatório de que, sendo portador da doença, é
o proprietário do imóvel no qual reside juntamente com sua família;
II _ quando o imóvel for alugado, contrato de locação no qual conste o
requerente como principal locatário;
\11 _ documento de identificação do requerente (Cédula de Registro de
Identidade (RG) e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
e, quando o dependente do proprietário for o portador da doença, juntar
documento hábil a fim de se comprovar o vínculo de dependência (cópia
da certidão de nascimento/casamento);
IV - documento de identificação do requerente;
V - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI

_ atestado

médico

fornecido

pelo

médico

que

acompanha

o

tratamento, contendo:
a) Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);
b) Estágio clínico atual;
c) Classificação Internacional da Doença (CID);
2
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d) Carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no
Conselho Regional de Medicina (CRM).
Art. 4° - A isenção do Imposto Predial e Territorial
(IPTU), não desobriga o contribuinte do pagamento das taxas.

Urbano

Art. 5° - Os benefícios de que trata a presente Lei, quando
concedidos, serão válidos por 1 (um) ano, após o que deverá ser
novamente requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um
novo período de 1 (um) ano e cessará quando deixar de ser requerido.
Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
remissão de débitos referentes ao IPTU do Imóvel, de que trata o caput
do Artigo 1°, a partir da data do diagnóstico da doença.
Art. 7° - As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão à conta das verbas próprias do Orçamento, suplementadas
se necessário.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2017.

Arcos, 12 de abril de 2016.
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